




Voorwoord

Individualisering, vergrijzing, flexibilisering van werk en relaties, immigratie,

verstedelijking, participatiesamenleving, deeleconomie, patchworkgezinnen,

klimaatveranderingen, hedonisme, recreatief wonen. Allemaal trends die gevolgen

hebben voor het wonen. De wereld is volop in beweging. Ook die van de bouwbranche.

Woonwensen, -eisen en -behoeften veranderen steeds sneller. Zo verlangt het

vluchtelingenvraagstuk een antwoord op een significante stijging in de

woningbehoefte. De vergrijzing noopt ons nieuwe woon- en zorgconcepten te

realiseren, terwijl jongeren – in lijn met de deeleconomie – flexibeler lijken te willen

wonen. Daarom is voor vastgoed meer flexibiliteit gewenst zodat soepeler kan

worden meebewogen met de vraagveranderingen. Hype of trend? De tijd zal het leren.

Juist daarom hebben wij het VOXS Bouwsysteem bedacht. Je krijgt bij ons niet alleen

een gebouw. Innovatieve thema’s zoals ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab

bouwen, BIM, flexibel, gasloos en circulair bouwen maken standaard onderdeel uit van

onze betaalbare conceptuele totaaloplossingen.

Ik wens u veel leesplezier toe, en hoop dat er inspiratie bij u opkomt voor het opzetten

van nieuwe projecten.

Dit verhaal raakt ons allemaal! Laten we samen slim bouwen aan een gelukkige

toekomst!
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Circulaire bouwmethode

Met het VOXS Bouwsysteem bieden wij de mogelijkheid tot Industrieel, Flexibel en

Demontabel Bouwen (IFD). Bergh Bouwsystemen ontwikkelde dit circulaire bouwsysteem

door middel van een ideale mix tussen hout, beton en staal.

De maatvoering van het VOXS Bouwsysteem is gebaseerd op een stramienmaat van

2400x7200mm. Een ideale maatvoering voor de zorg, kantoren, scholen en woningen. Het

flexibele aspect houdt in dat er op relatief eenvoudige wijze aanpassingen mogelijk zijn aan

het gebouw aan de toekomstige wijzigende omstandigheden en behoeften.

Door een gebouw demontabel te maken is het mogelijk een deel van het gebouw te

demonteren waarbij grondstoffen behouden blijven om her te gebruiken of om te recyclen.

Onze werkwijze

Bouwen met Bergh Bouwsystemen betekent conceptmatig bouwen. Onze

turnkey werkwijze leent zich uitstekend om een bouwteam verband met ons aan

te gaan.

Wij maken gebruik van een integraal bouwconcept. Dit betekent dat wij voor

aanvang van de bouw de kennis, ervaring en innovaties van onze co-makers al

benutten. Hierdoor zijn in de ontwerpfase alle belangrijke onderdelen van een

gebouw, dus ook de technische installaties optimaal op elkaar afgestemd. Een

bouwtraject verloopt hierdoor efficiënter, sneller en kostenbesparend. Daarnaast

wordt voorkomen dat er in een later stadium onnodige kosten of wijzigingen

gemaakt moeten worden.

VOXS Bouwsysteem
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Wij bouwen prefab

Productie in plaats van het traditioneel bouwen van uw project vereist een andere manier van denken over het gehele bouwprogramma. Uw gebouw wordt vervaardigd op een

niveau van kwaliteit dat niet haalbaar is met traditionele bouwmethodieken.

Wij werken vanuit een BIM model en creëren daarmee een geïntegreerd 3D model voor uw project. Dit vermindert de kans op faalkosten en stroomlijnt en verbetert het proces van

ontwerp, productie en snelle assemblage op de bouwlocatie. Door de snelle bouwtijd is de overlast voor omwonenden beperkt. We bouwen systematisch, maar de architectonische

invulling, indeling, materialisering en gevelafwerking zijn maatwerk en bepalen de uitstraling van uw gebouw.

Bergh Bouwsystemen levert aan het einde van het proces een hoogwaardig gebouw af, inclusief alle installaties. Deze wijze van bouwen biedt u zekerheid en vooral een zorgeloze

bouw met volledige duidelijkheid vooraf.
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Betaalbare conceptuele oplossingen

Wij werken vanuit herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn zodat per

project ingespeeld kan worden op de behoefte van de bewoners, de locatie en

uw wensen als opdrachtgever.

Onze conceptuele totaaloplossingen staan garant voor een intensieve

samenwerking met partners en co-makers (ketensamenwerking). Onze nadruk

ligt zowel op het ontwerp, productie- en bouwproces. Het ontwerp en de

uitvoering zijn in één hand bij ons team. Hierdoor heeft u als opdrachtgever

maar één aanspreekpunt, wel zo handig.

Ons concept vertrekt altijd vanuit een basis standaardisatie in een bouw

informatie model (BIM). Dit zorgt daarom voor een snelle voorbereidings- en

bouwtijd met bijkomende kostenvoordelen.
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Kleinschalige woonvorm

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien. Waarin je zelfstandig woont maar niet alleen. Zonder of mét professionele zorg. Kleinschalig

wonen kent een aantal grote voordelen. Door het samen leven in een kleine groep met gelijkgestemden weten bewoners elkaar en de thuiszorgmedewerkers snel te

vinden. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Iedereen weet dat actief blijven bepaalt hoe gezond je oud wordt. Wie actief blijft, hoeft minder vaak

een beroep te doen op de gezondheidszorg, en voorkomt eenzaamheid. Juist daar zorgen onze kleinschalige woonvormen voor.

Indelingsvarianten

Het basisplan van het VOXS Bouwsysteem biedt ruimte aan een veelheid van variaties, waarmee nagenoeg elke woonzorgwens naar behoefte is in te vullen. Verschillende

configuraties in de plattegronden zorgen voor flexibiliteit in het gebruik van het woongebouw en voor meerwaarde op langere termijn. De basis opzet van het VOXS

Home & Care concept is met 17 appartementen kleinschalig te noemen en biedt daardoor een optimaal thuisgevoel. Uiteraard zijn op eenvoudige wijze grotere of

kleinere woonvormen mogelijk / samen te stellen geheel naar wens van de gebruiker. Deze kleinschalige woonvorm is ook uitstekend toepasbaar voor andere doelgroepen.
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Plattegrond variant A Plattegrond variant B
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Plattegrond variant C-1 Plattegrond variant C-2
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Plattegrond variant D-1 Plattegrond variant D-2
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3-laags woonblok

Het VOXS Bouwsysteem is ook goed toepasbaar voor woonvormen tot en met drie

bouwlagen hoog. We bouwen systematisch, maar de architectonische invulling,

indeling, materialisering en gevelafwerking zijn maatwerk en bepalen de uitstraling van

uw gebouw.

De maatvoering van het VOXS Bouwsysteem is gebaseerd op een stramienmaat van

2400x7200mm. Een ideale maatvoering ook voor galerijwoningen. Uiteraard zijn op

eenvoudige wijze grotere of kleinere woonvormen mogelijk / samen te stellen geheel

naar wens van de gebruiker. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter inspiratie.







Flexibele rijwoningen

Onze rijwoningen zijn eindeloos in blokvorm te combineren. De woningen zijn energieneutraal. En de gevel gescheiden van de draagconstructie. Daardoor kunnen we eindeloos 

variëren en combineren in uitstraling. Ons uitgangspunt bij de ontwikkeling deze rijwoningen is wooncomfort voor iedere gebruiker. Dit omvat fysieke en structurele 

componenten, evenals immateriële factoren - zoals de manier waarop een woning voelt, of de manier waarop licht een gevoel van welzijn creëert. De woningen voldoen standaard 

aan de eisen voor permanent bouwen. 

Indelingsvarianten
De 7 rijtjeswoningen zoals getoond op de afbeeldingen is een mix van twee type eengezinswoningen ‘basis’ en ‘comfort’ in combinatie met een grondgebonden ‘senioren woning’. 

De grondgebonden seniorwoning kan zelfs in een 3-laags appartementsgebouw worden toegepast.
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Plattegrond variant A-1 Plattegrond variant A-2
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Plattegrond variant B-1 Plattegrond variant B-2
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Plattegrond variant C-1 Plattegrond variant C-2
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